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Olimpia Wojnicz – Wolania
Wola Rz!dzi"ska (2-1)

Maciej Smagacz, trener
Olimpii: - Jestem bardzo za-
dowolony z postawy swojego
zespo!u i chc" zawodnikom
szczerze pogratulowa# uda-
nego wyst"pu. Od kliku spot-
ka$ gramy dobrze, brakuje
nam jednak skuteczno%ci
pod bramk& rywali. Podob-
nie by!o te' w meczu z Wola-
ni&, który powinni%my byli
wygra# w znacznie
wy'szych rozmiarach, nie-
stety nie mamy w ataku za-
wodnika, który potrafi!by
wykorzystywa# wypracowa-
ne okazje bramkowe. Kilka
razy b"d&c w ofensywie mie-
li%my sytuacje trzech na jed-
nego i nawet wtedy nie po-
trafili%my zdoby# bramki.
Nie wspomn" ju' o niewyko-
rzystanym rzucie karnym.
Cieszy mnie jednak to, 'e ze-
spó! wreszcie zacz&! realizo-
wa# przedmeczowe
za!o'enia taktyczne. Dobrze
zagrali%my w %rodku pola,
mieli%my sporo przechwy-
tów, w czym brylowa! Dawid
Kurzawski. Obserwuj&c gr"
zespo!u z boku wida#, 'e za-
wodnicy staraj& si" wykony-
wa# wszystkie elementy
pi!karskiego rzemios!a najle-
piej jak tylko potrafi&. Ca!y
czas mamy jeszcze szanse na
uratowanie si" przed degra-
dacj& i do ko$ca b"dziemy
walczy# o osi&gni"cie tego
celu. W %rod" czeka nas bar-
dzo wa'ny mecz z bezpo%-
rednim rywalem z do!u tabe-

li, Limanovi&. Chc&c realnie
my%le# o zachowaniu ligowe-
go bytu powinni%my ten
mecz wygra#. 

Roman Ciocho!, szkole-
niowiec Wolanii: - Nie wiem
do ko$ca jak mogli%my prze-
gra# to spotkanie. W pierw-
szej po!owie byli%my ze-
spo!em zdecydowanie lep-
szym, stworzyli%my sobie
kilka bardzo dobrych sytua-
cji bramkowych, niestety
'adnej z nich nie potrafili%-
my wykorzysta#. Jestem
przekonany, 'e gdyby%my
w pierwszej ods!onie strzeli-
li cho# jedn& bramk", to
mecz potoczy!by si" ju' po
naszej my%li. Prawdziwy
koszmar prze'yli%my jednak
dopiero po przerwie. Naj-
pierw po fatalnym b!"dzie
naszego bramkarza stracili%-
my pierwszego gola, nato-
miast ca!kowicie podci"!a
nam skrzyd!a druga bramka,
któr& pad!a po strzale samo-
bójczym. Nie ma co ukry-
wa#, 'e %rodowy mecz ze
Szreniaw& bardzo powa'nie
nadwyr"'y! si!y naszej
dru'yny co te' nie pozosta!o
bez wp!ywu na jej postaw"
w spotkaniu w Wojniczu. Nie
by! to jednak decyduj&cy po-
wód naszej pora'ki.
W ka'dym kolejnym meczu
a' nadto widoczny jest
w dru'ynie brak dwóch do%-
wiadczonych zawodników ze
%rodka pola Miros!awa Ko-
zio!a i Piotra Bro'ka. M!odzi
gracze, którzy graj& na ich
pozycjach sporo musz& si"
jeszcze uczy#, by dorówna#

poziomem sportowym tym
dwóm do%wiadczonym gra-
czom. (PIET)

Tuchovia Tuchów – Karpaty
Siepraw (0-3)

Leszek Kraczkiewicz, trener
Tuchovii: - Tuchovia to
dru'yna typowo amatorska,
ostatnio granie spotka$ co
trzy dni skumulowa!o si" i te-
raz to wszystko wychodzi.
Ch!opcy chc& gra# jak najle-
piej, ale si! brakuje. Co gorsza
granie w rytmie %roda – sobo-
ta jeszcze si" nie ko$czy. Ten
straszny wypadek Prezyden-
ta pokrzy'owa! wszystkim
plany, tak'e i nam. Byli%my
przed meczem w bardzo trud-
nej sytuacji, teraz jeste%my
w jeszcze gorszej. Dru'yna,
któr& mogli%my bezpo%rednio
prze%cign&# w tabeli wygra!a
u nas trzy do zera. Obiektyw-
nie rzecz bior&c trzeba powie-
dzie#, 'e Karpaty by!y
dru'yn& lepsz& i wygra!y
zas!u'enie. W %rod" czeka
nas kolejny bardzo wa'ny
i ci"'ki pojedynek z BKS
Bochnia. Nie sk!adamy jed-
nak broni i walczymy dalej.

(GREGOR)   

Mogilany – BKS Bochnia (1-0)

Marcin Le"niak, szkolenio -
wiec BKS: - Przegrali%my
mecz, który powinni%my wy -
gra#. Przez ca!y czas posiada-
li%mydu'& przewag", stwa-
rzaj&c sobie wiele sytuacji
bramkowych. Mogilany ogra-
nicza!y si" tylko do gry

obronnej i kontrataku. Bram-
k" stracili%my bardzo przy-
padkowo po jedynym wypa-
dzie miejscowych na nasze
pole karne. Napastnik gospo-
darzy otrzyma! dok!adne po-
danie ze %rodka boiska i za-
mieni! je nabramk". Od tego
momentu gospodarze jeszcze
bardziej my%leli o obronie
w!asnej bramki ni' o strzela-
niu kolejnych goli. Zrobili to
na tyle skutecznie, 'e do ko$-
ca utrzymali jednobramkow&
przewag" i zwyci"'yli 1-0. Na-
sza gra przypomina!a bicie
g!ow& w mur, uda!o nam si"
wprawdzie zdoby# bramk",
jednak s"dzia nie uzna! jej,
poniewa' rzut ro'ny wybity
mia! by# na gwizdek. Nasza
sytuacja w tabeli robi sie nie-
ciekawa, jednak mamy na-
dziej", 'e w ko$cu u%miech-
nie si" do nas szcz"%cie.
W tym meczu z gry na pewno
nie zas!u'yli%my na strat"
punktów. (rodowy zaleg!y po-
jedynek z Tuchovi& b"dzie
dla nas z kategorii tych
o 'ycie i nie mo'emy sobie
w nim pozwoli# na kolejn&
strat" punktów.

(STM)
***

Dzisiaj w zaleg!ych meczach
dwudziestej kolejki (z 17-18
kwietnia) zagraj": Mogilany –
Wolania Wola Rz!dzi"ska
(godz. 18), Olimpia Wojnicz – Li-
manovia Limanowa (godz. 18),
Szreniawa Nowy Wi#nicz – Jani-
na Libi$% (godz. 18) oraz Tucho-
via Tuchów – BKS Bochnia
(godz. 18).

(STM)

Olimpia walczy o ligowy byt
PI!KA NO"NA. Gra!a IV liga.

W meczu czwartej rundy Cen-
terNet mobile Speedway Eks-
traligi, Tauron Azoty Tarnów
po zaci"tej walce przegra! na
w!asnym torze z jednym z kan-
dydatów do tytu!u mistrzow-
skiego, Caelum Stal& Gorzów.
O zwyci"stwie go%ci zadecydo-
wa! ostatni wy%cig zawodów,
w którym zdecydowanie naj-
lepszy duet polskiej Ekstraligi
Tomasz Gollob – Nicki Pedersen
wygra! podwójnie z tarnowsk&
par& Krzysztof Kasprzak – Bjar-
ne Pedersen. – Doskonale wie-
dzieli!my, "e chc#c my!le$ o wy-
graniu meczu, przed ostatnim
wy!cigiem powinni!my wypra-
cowa$ sobie co najmniej pi%cio-
punktow# przewag%. Wszystkie
nasze plany by&y temu pod-
porz#dkowane, niestety 'le po-
jechali!my w 13. i 14. wy!cigu
dlatego przegrali!my zawody.
G&ównym powodem naszej po-
ra"ki by& jednak deszcz. Od !ro-
dy bardzo solidnie przygotowy-
wali!my si% bowiem do tego
spotkania i z pe&n# odpowie-
dzialno!ci# mog% stwierdzi$, "e
wszyscy mieli idealnie dopaso-
wane motocykle do nawierzchni
toru. Niestety po opadach
deszczu i blisko pó&tora godzin-
nej przerwie w zawodach pod-
czas której s%dzia nakaza& nam
usuni%cie z toru b&otnej mazi
i dosypanie suchego granitu,
nawierzchnia by&a ju" o wiele
bardziej przyczepna i przesta&a
by$ naszym atutem – wyja%ni!
mened'er Tauronu Azotów, Ma-
rian Wardza!a. 

Nale'y tak'e podkre%li#, 'e
w trakcie zawodów pech nie
omija! zawodników „Jaskó!ek”.
Punkty na skutek upadku i de-
fektu motocykla straci! bowiem
jeden z najlepszych zawodników
z zespole tarnowskim S!owak,
Martin Vaculik. – W pierwszym
przypadku, w czwartym biegu
który rozgrywany by& w trakcie
padaj#cego deszczu Vaculik pró-
buj#c wyprzedzi$ na &uku Prze-
mys&awa Pawlickiego zosta& za-
chlapany b&otem. Próbowa& wte-
dy zdj#$ okulary, gdy" nic nie
widzia& i niestety upad& na tor.
Z kolei za drugim razem, w szó-
stym wy!cigu, w motocyklu

S&owaka zaraz po starcie zerwa&
si% &a(cuch i znów stracili!my
niemal pewne punkty. Kto wie,
jak potoczy&yby si% te zawody,
gdyby nie dopad& go pech? – za-
stanawia! si" Wardza!a. 

Pocz&tek zawodów nie naj-
lepszy mia! natomiast Krzysztof
Kasprzak, który w swoich pierw-
szych trzech startach praktycz-
nie w ogóle nie podj&! walki z ry-
walami. – Du"o trenowa&em na
tarnowskim torze i przed meczem
wydawa&o mi si%, "e wszystko
jest ju" w porz#dku. Niestety po
d&ugiej przerwie w zawodach,
nawierzchnia toru ca&kowicie
si% zmieni&a i pocz#tkowo rze-

czywi!cie nie sz&o mi najlepiej.
Przed startem do jedenastego
biegu zdecydowa&em si% jednak
na zmian% motocykla i okaza&o
si%, "e to by&o najlepsze co
mog&em zrobi$. By&em ju" wtedy
bardzo szybki, jeden wy!cig wy-
gra&em, natomiast w ostatnim
biegu zawodów tak"e jecha&em
tu" za par# gorzowsk#. Szkoda
"e nie uda&o si% nam pokona$
rywali, uwa"am bowiem "e
w przekroju ca&ego meczu zwy-
ci%stwo by&o w naszym zasi%gu
– powiedzia! Krzysztof Kasprzak. 

- Co by nie mówi$, to prawda
jest taka, "e gorzowianie do ma-
ksimum wykorzystali fakt, "e
w czasie zawodów spad& deszcz.
Najpierw protestowali u s%dziego,
"e nie chc# je'dzi$ w tak trud-
nych warunkach, po d&ugiej kos-
metyce toru czuli si% natomiast
zdecydowanie mocniej ni" przed
przymusow# przerw#. Najlep-
szym tego przyk&adem by&a jazda
jak# zaprezentowa& Tomasz Gol-
lob, który doskonale zna przecie"
tarnowski tor. Jego skuteczne
szar"e tu" przy ogrodzeniu toru
nie by&yby jednak mo"liwe, gdyby
nawierzchnia toru by&a taka jak
na pocz#tku zawodów. Tymcza-
sem Tomek, który startowa&
w naszej dru"ynie przez cztery
sezony w pe&ni wykorzysta& do-
skona&# znajomo!$ wszystkich
znanych mu !cie"ek na tarnow-
skim torze i poprowadzi& swój
nowy zespó& do zwyci%stwa –
podsumowa! mened'er Tauronu
Azotów. (PIET)

tarnow@dziennik.krakow.pl

Dwa pechowe biegi Vaculika
"U"EL. Gollob perfekcyjnie wykorzysta! znajomo"# tarnowskiego toru

FOT. TOPOL

Marcin Ja#ocha, trener Bruk-
Betu: - Bardzo si" ciesz", 'e
wygrali%my ten bardzo wa'ny
dla nas mecz. Przyznam, 'e
rywale nieco mnie zaskoczyli
rozpoczynaj&c spotkanie tylko
z jednym napastnikiem. Spo-
dziewa!em si" bowiem, 'e za-
graj& w otwarte karty, tymcza-
sem zespó! ze Stró' skoncen-
trowa! si" na defensywie, wy-
czekuj&c na to co my zrobimy.
By# mo'e dlatego na pocz&tku
meczu kibice ogl&dali co%
w rodzaju pi!karskich sza-
chów. Nasza dru'yna szybko
jednak zorientowa!a si" o co
chodzi na boisku i jak nale'y
gra#, zaprezentowali%my bar-
dzo dojrza!y futbol
i zas!u'enie obj"li%my prowa-
dzenie. Generalnie wspólnie
z dru'yn& Kolejarza stworzy-
li%my bardzo dobre widowi-
sko, w którym praktycznie ni-
czego nie brakowa!o. Po zmia-

nie stron nieco wi"cej z gry
mieli mo'e go%cie, wynika!o
to jednak z tego, 'e ca!y czas
musieli oni goni# wynik. Na-
sza defensywa zagra!a bardzo
dobrze i zas!u'y!a na du'e
s!owa uznania. Podobnie
zreszt& jak i znakomicie dys-
ponowany bramkarz Maciej
Budka, który kilkakrotnie po-
pisywa! si" kapitalnymi inter-
wencjami. W drugiej po!owie
mieli%my tak'e kilka znakomi-
tych okazji, by podwy'szy#
prowadzenie. W jednym
z przypadków troszk"
skrzywdzi! nas s"dzia nie
widz&c ewidentnego faulu na
Piotrze Trafarskim pope!nio-
nym przez rywali w ich polu
karnym. Musz" tak'e pod-
kre%li#, 'e po raz kolejny ze-
spó! bardzo dobrze wytrzyma!
trudy meczu pod wzgl"dem fi-
zycznym z czego te' jestem
bardzo zadowolony. (PIET)

Dojrza!y futbol
Bruk-Betu
PI!KA NO"NA. Bruk-Bet Nieciecza –
Kolejarz Stró$e (1-0)

Tomasz Wieczorek, trener
BKS Stalprodukt: - Po ko$-
cowym gwizdku ode-
tchn&!em z ulg&, bo w dru-
giej po!owie ch!opcy, delikat-
nie rzecz ujmuj&c, przysn"li.
Pierwsza po!owa by!a w na-
szym wykonaniu bardzo
dobra. Kontrolowali%my
w tym fragmencie spotkania
gr", pope!nili%my ma!o
b!"dów technicznych i efek-
tem tego by!a o%miobramko-
wa nasza przewaga. Po
zmianie stron, ch!opcy jakby
uwierzyli, 'e plan zosta! ju'
wykonany. W gr" zespo!u
wkrad!o si" troch" chaosu
i nasza przewaga zacz"!a
topnie#. Doprowadzi!o to do
nerwowej ko$cówki. Dobrze
si" sta!o, 'e mieli%my przy-
gotowane kilka wariantów
na krycie ka'dy swego, jakie
w ko$cowych sekundach za-

aplikowali nam rywale
i uda!o nam si" szcz"%liwie
zako$czy# ten pojedynek.
Mo'na powiedzie#, 'e
w spotkaniu tym zmierzy!y
si" dru'yny b"d&ce na
dwóch biegunach; dla go%ci
by! to mecz praktycznie bez
warto%ci, dla nas mia!
ogromne znaczenie. Podsu-
mowuj&c, mog" powiedzie#,
'e pierwsza po!owa by!a
w naszym wykonaniu na-
prawd" dobra, rozlu)nienie,
jakie wkrad!o si" w nasz&
gr" w drugiej po!owie spo-
wodowa!o jednak swego ro-
dzaju loteri". W szatni po-
gratulowa!em zreszt&
ch!opakom tego zwyci"stwa
i pozostania w lidze, powie-
dzia!em im jednak, 'e za gr"
w drugiej cz"%ci spotkania
mam do nich du'e pretensje.

(STM)

Gratulacje
i pretensje
PI!KA R#CZNA. BKS Stalprodukt
Bochnia – AZS AWF Bia!a Podlaska
(29-28)

NAJSKUTECZNIEJSI
STRZELCY

V liga. 13 - Caba!a (Dunajec
Zakliczyn), Ho!da (Polan *ab-
no), G. Nowak (+oso% +ososina
Dolna), 10 - Wróbel (Polan
*abno), 9 - Fabianowski (San-
decja II Nowy S&cz), T. Kubik
(Dunajec Zakliczyn), Tabor
(Wis!a Szczucin), K. Tokar-
czyk (Barciczanka Barcice),
*aba (Nowa Jastrz&bka), 8 -
Bernady (Orze! D"bno), Filip
(Skalnik/Bogda$ski Kamionka
Wielka), Kocio!ek (Olimpia Pi-
sarzowa), Maciaszek (Helena
Nowy S&cz), W. Tokarczyk
(Barciczanka Barcice), 7 - Le-
chowicz (Wis!a Szczucin).

Klasa okr!gowa. 18 - Asseh
(Rylovia Rylowa), 17 - Za!"ski
(Unia Les-Drób Niedomice),
16 - D. Ba!ut (Ci"'kowianka
Ci"'kowice), 13 - Marek
Olszewski (Piast Czchów), 12 -
Kwiatek (Iskra D&brówki
Bre$skie/Iskra Tarnów), Mi-
cha! Olszewski (Piast
Czchów), 11 - Hebda (Pogoria
Pogórska Wola), Kura% (Piast
Czchów), Wójcik (Iskra +"ki),
10 - Skrzy$ski (Rylovia Rylo-
wa), Solecki (Naprzód Sobo-
lów), 9 - R. Gajda (Iskra Tar-
nów), Maciej Szczepanik
(Ci"'kowianka Ci"'kowice),
Surman (Tarnovia Tarnów),
Trójniak (Iskra D&brówki
Bre$skie),

(STM)


